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DE BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
groep 1, 2 en 3:
Vrije keuze: op verzoek kinderen of initiatief leerkracht
groep 4 t/m 8:
Thema: de Bergrede 2
Les 1 Niet willen opvallen
Les 2 Hoe moet je bidden? / Het “Onze Vader”
Les 3 Maak je geen zorgen

Mattheüs 6: 1 - 6
Mattheüs 6: 7 - 15
Mattheüs 6: 25 – 34

*lied van de week (groep 5-8): Lied 371 Onze Vader in de hemel
Gift voor onze naaste:
* 2 kinderen van Plan.
* Bartiméus project BraillePi.
Maandag is er totaal € 47,05 opgehaald.

LAATSTE SCHOOLDAG DONDERDAG 11 JULI
De laatste dag van dit schooljaar is op donderdag 11 juli a.s.
Dit betekent dat de kinderen vrijdag 12 juli vrij zijn.

LAATSTE SCHOOLDAGEN GROEP 8
Dinsdag 9 juli: de musical begint om 19.30 uur.
Woensdag 10 juli: de kinderen worden om 10.00 uur op het marktplein
verwacht met hun versierde fietsen. Onder begeleiding van leerkrachten fietsen
ze een rondje door Staphorst en vervolgens naar school, waar ze de laatste
spulletjes verzamelen en rond 11.00 uur vrij zijn.
Donderdag 11 juli zijn de kinderen van groep 8 vrij.

AVG DATA-LEK
Via een ouder werd ik attent gemaakt op een data-lek in het kader van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Vorige week hebben wij via de mail alle namen van de kinderen en de
leerkrachten doorgeven over de indeling van volgend schooljaar. Door deze gegevens, de voor- en
achternaam van de kinderen en de leerkrachten, zijn de personen te herleiden. Dat is niet toegestaan
volgens de wet. Ik zal deze ‘data-lek’ registeren. Voor een volgende keer zal ik hier zorgvuldiger op
(moeten) zijn. Het is goed dat ik er attent op gemaakt ben door een ‘oplettende’ lezer.
Aldert Dijk
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SPEELGOEDOCHTEND GROEP 1 EN 2
Volgende week donderdag (11 juli) is er weer een speelgoedochtend. De kinderen van groep 1 en 2 mogen
dan speelgoed van thuis meenemen. Graag speelgoed voor binnen, een spel mag natuurlijk ook! Wilt u er
rekening mee houden dat er door meerdere kinderen gespeeld gaat worden met het speelgoed, en dat de
mogelijkheid bestaat dat het stuk kan gaan?

VERTREK MARLOES
Juf Marloes Kroes woont in Gramsbergen. Ze kreeg onlangs een baan aangeboden in het nabij gelegen
Coevorden. Daar heeft ze over nagedacht en ja tegen gezegd. Een heel belangrijke reden was/is dat haar
reisafstand veranderde van 48 km in 8 km. Een aantrekkelijk verschil. Marloes heeft aangegeven het
vooruitzicht van de kortere reistijd aantrekkelijk te vinden maar het afscheid nemen van de CNS haar
zeker zwaar zal vallen. Wij vinden het begrijpelijk dat ze deze keus maakt maar ook jammer dat we haar
in ons team moeten missen. Ze is een prima leerkracht, een fijne collega en een groot organisator in
projecten en andere groepoverstijgende zaken als vieringen, sport- en speldagen en dergelijke.
We gunnen haar van harte een goede werkplek in Coevorden.

STILSTAAN BIJ HET VERTREK VAN DE COLLEGA’S
Voor de kinderen staan we wel even stil bij het vertrek van hun meester of juf op school. Dat gebeurt
binnen de groepen. In dit verband combineren we het afscheid van groep 8 met het afscheid van Daniël op
dinsdagavond aanstaande na de musical en het moment dat de kinderen van de groepen 8 de school
verlaten. De ouders die dat willen, kunnen Daniël dan de hand drukken. Colinda is aanstaande
woensdagmorgen op school en ouders die Colinda gedag willen zeggen, zijn welkom rond 12 uur in een
informele sfeer. Hoe het afscheid van Marloes zal gaan, moeten we nog overleggen. Zij is nog in haar
bevallingsverlofperiode maar is afgelopen maandag op vakantie gegaan. Dat was net na haar definitieve
aanname van de baan in Coevorden. We komen er op terug.

VACATURES
Door het vertrek van Colinda, Daniël en Marloes en het verlof van Elisa hebben we verschillende vacatures
(gehad). Met uitzondering van het verlof van Elisa konden we intern de overige vacatureruimte van Daniel
en Colinda invullen. Op dit moment staat onze advertentie met de oproep om te solliciteren op/in diverse
media. We hopen er volgende week uit te komen. Ter geruststelling: er is een plan B.

GEBOORTE DAAN
Op donderdag 27 juni is Daan geboren, zoon van Henk en
Roelien Hattem, broertje van Sanne groep 2B en Elin.
Van harte gefeliciteerd!
Adres:
Russchersland 46a
7951 HJ Staphorst
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VAN 8 NAAR 1
Ieder jaar fietsen wij als verkeersouders mee met de kinderen van groep 8 naar hun nieuwe school in
Meppel. Wij maken ze dan attent op een veilige route. Dit jaar is het er echter niet van gekomen, en ook
hebben de kinderen onlangs zelf al een keer hun school bezocht. Bespreek samen met uw kind wat de
veilige route is en misschien is het verstandig dit eens met uw kind samen te fietsen.
Verkeersouders, Gerien en Anja

STOPPEN MET PAPIER INZAMELEN
Hallo ouders,
Zoals waarschijnlijk bekend heeft de CNS een papiercontainer bij Redder, tegenover Noggus&Noggus,
staan. Helaas hebben wij geconcludeerd dat naast papier ook andere spullen gestort worden. Maar buiten
dat, de opbrengst van papier is niet groot genoeg om hier mee door te gaan.
En als het meer gaat kosten dan het oplevert is het tijd om er mee te stoppen.
Wij willen alle bedrijven en particulieren bedanken die altijd papier inleverden.
Vriendelijke groet,
De ouderraad

GEVONDEN STEP EN BATTERIJ
Van wie is deze step? En wie mist deze LG Batterij?
Beide af te halen bij Aldert Dijk

GEVONDEN VOORWERPEN
De afgelopen periode zijn er weer veel
spullen op school blijven liggen. Er
liggen onder andere jassen, sokken,
zonnebrillen en fietssleutels bij de
gevonden voorwerpen.
Wilt u volgende week tijdens de
oudercontactavond eens kijken of er
nog iets bij zit wat van uw
zoon/dochter is?
Vrijdag 5 juli brengen we alles weg.
Het kastje met de gevonden
voorwerpen staat bij de hoofdingang.
(de ingang tussen het kantoor van juf
Rina en groep 1a)
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DE SCHOONMAAKAVOND: MAANDAG 8 JULI 2019
Hoe ziet de
schoonmaakavond eruit?

Welke avond wordt u
verwacht?

Op de avond dat u ingedeeld bent,
meldt u zich bij de leerkracht van uw
oudste kind. Wanneer hier voldoende
hulp is kunt u een andere ruimte gaan
schoonmaken. Op de deur van elke
ruimte zal een afstreeplijst hangen
met de dingen die schoongemaakt
moeten worden. We beginnen de
avond om 18.30 uur, maar wanneer
dat te vroeg is, bent u ook later van
harte welkom. Wanneer u alleen maar
een gedeelte van de avond aanwezig
kunt zijn i.v.m. andere verplichtingen
is dat prima. Alle hulp is welkom en
wordt door ons gewaardeerd! We
hopen om 21.00 uur klaar te zijn.

Uw achternaam begint met A t/m K?
Dan wordt u verwacht op:
donderdag 31 januari.

Voor koffie, thee en koek wordt
gezorgd!

Uw achternaam begint met L t/m Z?
Dan wordt u verwacht op:
maandag 8 juli.
Het is mogelijk dat u niet kunt op de
avond waarop u verwacht wordt. Zou
u dan willen ruilen met iemand van de
andere datum? Laat dit even aan de
leerkracht weten, zodat wij weten op
wie we kunnen rekenen.
Alvast hartelijk bedankt!
Met vriendelijke groet,
Team CNS

Wat neemt u mee?
Emmer en doekjes.
Evt. spons, zeem,
ramenwisser, stofzuiger etc.
Voor schoonmaakmiddelen
wordt gezorgd.
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